Inventarisatieformulier | motorverzekering

Gegevens motor
Kenteken

__________________________________

Indien onbekend, vul extra gegevens in

Kenteken staat op naam sinds
Meldcode
Huidige km-stand
Alarmklasse

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

SCM goedgekeurd Track & Trace systeem
☐ ja
☐ nee
Gebruik van de motor

☐ recreatief / normaal
☐ rijles en verhuur (uitgesloten)
☐ koeriers en/of bezorgers (uitgesloten)
☐ snelheidsritten (uitgesloten)

Alleen invullen indien kenteken niet bekend is
Merk
Gewicht (in kg)
Type
Aantal CC
Bouwjaar
Aantal KW
Cataloguswaarde
Dagwaarde

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
€ _________________
€ _________________

Huidige verzekering (huidige polis bijvoegen)
Totaal aantoonbare schadevrije jaren __________________________________ Huidige
of vorige verzekeraar __________________________________
Heeft u, of heeft een van de personen die u wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar schade ☐ ja ☐
gehad die door een schadeverzekering wordt gedekt?
nee
Zo ja, dan graag toelichten.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gewenste verzekering
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Gewenste ingangsdatum verzekering

__________________________________

Basisdekking
Verzekerde condities

☐ WA
☐ WA + beperkt casco
☐ WA + volledig casco

Aantal kilometers per jaar

☐ tot 5.000
☐ 5.000 – 8.000
☐ meer dan 8.000
Zo ja, ongeveer _______________ km/jaar

Verzekerde waarde

☐ dagwaarde
☐ nieuwwaarde garantie
• waarde € _________________
• aankoopdatum ______________________
☐ aankoopwaarde garantie
• waarde € _________________
• aankoopdatum _____________________
☐ taxatiewaarde (taxatierapport bijvoegen)
• taxatiewaarde € _________________
• taxatiedatum _____________________

Eigen risico

☐ € 150 (standaard)
☐ € 0 (afkopen)
☐ verhoogd eigen risico

Certificaat verhoogde rijvaardigheid

☐ ja, per datum _____________________
☐ nee

Aanvullende dekking
Schade Verzekering Opzittenden

☐ ja ☐
nee

Ongevallen Verzekering Opzittenden

☐ ja ☐
nee

Winterstop (15 december – 1 maart)

☐ ja ☐
nee

Rechtsbijstand motorrijtuigen

☐ ja ☐
nee

Helm- en kledingschade

☐ standaard dekking
☐ extra dekking

Accessoires

☐ standaard dekking
☐ extra dekking
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Gegevens eigenaar
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode, Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

__________________________________
Geslacht ☐ man
☐ vrouw
__________________________________
__________________________________
___________ _____________________
__________________________________
__________________________________
___________________

Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of uw
huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor:
Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een maatregel heeft
opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden.

Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe.
Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de ☐ ja
vrijheid of het leven of een poging daartoe.
Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische ☐ ja
delicten.
Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan ☐ ja
50km/uur of doorrijden na een aanrijding.
Zo ja, dan graag toelichten.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Naam ………………………………………….
Plaats ………………………………………….
Datum ………………………………………....

………………………………………………………

☐ ja
☐ nee
☐ nee
☐ nee
☐ nee

